
Akce je platná od 15. 3. do 22. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob. 

Ceny bez DPH.  Cenové a technické změny vyhrazeny. 

CHEMICKO-TECHNICKÉ PRODUKTY

V této době začali na Jižní Moravě působit první obchodní zástupci. Logistika 

značně zrychlila. Dodávky zboží odcházely napřímo ze skladů v Linci a v Praze.  

Také proto bylo po přestěhování pobočky do nových prostor do ulice Křenová, 

možné zmenšit skladovou plochu. Zároveň vzrostly nároky na profesionální komunikaci 

se zákazníky, což přispělo ke vzniku oddělení telefonního prodeje a rozšíření vzorkové 

prodejny, která byla k dispozici pro zákazníky z celého regionu.

bylo otevřeno 

prodejní a poradenské centrum v Brně 

Komárově 

V  roce 1999 byla otevřena pobočka 

v Brně Komárově. V hale s velkou sklado-

vou a prodejní plochou zastávali odborní 

prodejci zároveň roli telefonního prodeje. 

Později byla pobočka přesunuta do ulice 

Křenová, kde v kancelářích v prvním pa-

tře již komunikaci se zákazníky plnohod-

notně zastával telefonní prodej. V přízemí 

pak bylo možné navštívit showroom, 

kterému dominovala rohová funkční ku-

chyně s ostrůvkem.

Prodejní a poradenské centrum v Brně 

1999

Dana Sladkovská, vedoucí pobočky Brno 2005-2008

Vysoce účinný čisticí prostředek obsahující povrchově aktivní 
látku s velmi dobrým hloubkovým efektem.  
Speciálně pro čištění vozidel, strojů a dílenského vybavení.

Speciálně vyvinut pro vysoké požadavky při čištění strojů, 
motocyklů, jízdních kol, mopedů, ocelových a hliníkových ráfků. 
Čistí bez námahy a samočinně a rovněž je vhodný pro motory, 
karoserie a podvozky. Nenapadá gumu, kovy, laky a plasty.  
Biologicky rozložitelný.

Bez námahy a šetrně odstraní značky tužky atd. 
Upozornění: nestříkejte na horké povrchy!

BIO ČISTIČ

Obj. č. Obsah l Balení MJ Cena CZK

110 642 007 1 lahev s rozprašovačem KS N 199,00

 

199,- CZK

lahev s rozprašovačem



CHEMICKO-TECHNICKÉ PRODUKTY

Vysoce účinný čistič se širokou škálou použití, zejména pro 
interiérové, veletržní a kovové konstrukce. Snadno odstraní 
papírové štítky.

Citrusový čistič STALOC je velmi silný čisticí sprej k odmaštění 
a čištění silně znečištěných kovových dílů a plastů. Odstraňuje např. 
olej, pryskyřici, fixy, dehet, atd. Svou jedinečnou rozpouštěcí a čistící 
silou snadno odstraňuje různé zbytky lepidel (např. u ABS hran nebo 
lepidlo po nálepkách).

Výhody:
• velmi silný čisticí sprej k odstranění a vyčištění odolných nečistot 

kovových dílů a plastů
• odstraňuje např. olej, pryskyřici, popisky fixy, tér, zbytky lepidel 

(např. z ABS hran) nebo čerstvou PU pěnu
• usnadňuje odstranění etiket

Upozornění:
na nenápadných místech ověřte snášenlivost s materiálem.

CITRUSOVÝ ČISTIČ SQ-245

Obj. č. Obsah ml Balení MJ Cena CZK

110 642 005 500 sprej dóza KS N 129,00

Typ: SQ 245

129,- CZK

Vysoce koncentrované mazivo, kluzný a separační prostředek. 
Současně přebírá funkci ochranného a ošetřujícího prostředku 
pro plasty, gumu a kov.

Výhody:
• plastové díly (např. nárazníky, mřížky chladiče, spojlery, ochranné 

lišty, vinylové střechy aut atd.) získají vysoký lesk a nebudou 
lámavé

• gumové díly (např. gumy dveří a kapoty, gumové dorazy, hadice 
chladiče, pneumatiky, atd.) budou ošetřeny, nezkřehnou, nebudou 
namrzat a lepit

• impregnuje skládací střechy
• působí antistaticky a odpuzuje prach
• chrání elektrické kontakty před vlhkostí
• maže bovdeny, kolejnice střešního okna a sedadel, válečky 

bezpečnostních pásů, atd.
• zamezuje nepříjemným skřípavým a pištivým zvukům, zvláště mezi 

různými materiály (např. kov/plast)
• slouží jako montážní pomůcka např. u hadicových spojů
• mnohostranně použitelný jako separační prostředek na formy

SILIKONOVÝ SPREJ

Obj. č. Typ Obsah ml Balení MJ Cena CZK

110 661 207 SQ-450 400 sprej dóza KS N 99,00

Tepelná odolnost: do +260 °C

99,- CZK
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CHEMICKO-TECHNICKÉ PRODUKTY

věděli jste že... společnost Schachermayer nabízí na českém webkatalogu 
více než 1 000 položek v oblasti chemicko-technických produktů.

Univerzálně použitelný multifunkční sprej pro nespočet aplikací.

Výhody:
• spolehlivé mazání a ochrana v jedné operaci
• kompletní a snadné odstranění nečistot
• zabraňuje korozi
• zamezuje pískání a vrzání
• usnadňuje uvolnění přilepených dílů
• odpuzuje vlhkost
• všestranná péče bez lepení

Ideální pro použití v dílně. Maže a uvolňuje všechny zadřené díly, jako 
např. dveřní zámky, závěsy, šrouby, čepy, kliky, cyklistické řetězy, 
ventily, kluzné kolejnice, lanovody, hřídele atd. Je rovněž vhodný pro 
přístroje s jemnou mechanikou, měřcí přístroje, kancelářské a počítačové 
vybavení. 

Upozornění:
ideální pro mázání řetězů jízdních kol a dalších jemných řetězů.

MULTIFUNKČNÍ OCHRANNÝ SPREJ V7

Obj. č. Obsah ml Balení Provedení MJ Cena CZK

110 660 111 500 sprej dóza s dvojitou postřikovací hlavou KS N 119,00

Typ: V7
Tepelná odolnost: do +230 °C

119,- CZK

Ideální na ošetřování a údržbu okenního kování, 
dveřních zavíračů, otočného kování atd.

Výhody:
• velmi dobře držící, transparentní vysoce účinné 

mazivo pro vysoké zatížení tlakem
• vynikající vzlínavost

MAZIVO NA KOVÁNÍ

Obj. č. Obsah ml Balení MJ Cena CZK

110 661 202 150 sprej dóza KS N 59,00

 

59,- CZK
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CHEMICKO-TECHNICKÉ PRODUKTY

Údržba mechanických cylindrických zámků.

Výhody:
• konzervuje, čistí a maže v jednom kroku
• odpuzuje vlhkost
• velmi dobré kapilární účinky

SPREJ NA CYLINDRICKÉ VLOŽKY SQ-470

Obj. č. Obsah ml Balení MJ Cena CZK

110 661 210 150 sprej dóza KS N 59,00

Typ: SQ-470

59,- CZK

Pro mnoho použití. Speciální stříkací systém, který používají také známí graffiti 
umělci. Aerosol-Art je vhodný na dřevo, kov, papír, sklo nebo natíratelné tvrdé 
plasty, stejně jako na mnoho textilií. Lze použít také pro umělecký vzhled 
omítky, betonu a přírodního kamene. Je také odolný proti poškrábání a úderům.

Výhody produktu:
• vysoce kvalitní nitro-kombi lak
• velmi dobrá kryvost
• vynikající přilnavost k mnoha materiálům
• hladký povrch
• rychlé schnutí
• vhodné pro malování a opravy předmětů uvnitř i venku
• leštitelný povrch laku
• odolný proti povětrnostním vlivům, světlostálý, odolný proti UV záření
• trvalá odolnost barvy a lesku
• odolný proti poškrábání a úderům

Upozornění: před použitím nádobu 3 minuty protřepejte.

Vydatnost: V závislosti na povaze a barvě podkladu stačí 400ml na přibližně 
0,8 - 1,5 m² v závislosti na barevném odstínu.

DUPLI-COLOR AEROSOLOVÝ ART SPREJ

Obj. č. Obsah ml Barva Číslo RAL Poznámka MJ Cena CZK

110 659 933 400 signální žlutá 1003 hedvábný mat KS N 149,00

110 659 871 400 antracit 7016 hedvábný mat KS N 149,00

110 659 875 400 krémově bílá 9001 hedvábný mat KS N 149,00

110 659 931 400 hluboce černá 9005 hedvábný mat KS N 149,00 149,- CZK

ilustrační obrázek

věděli jste že... první tři pozice objednacího čísla rozlišují produktovou
skupinu. Například pokud objednací číslo začíná 110 patří do skupiny
chemicko-technických produktů
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CHEMICKO-TECHNICKÉ PRODUKTY

Ubrousky na bázi vody neobsahují konzervační látky, biologicky 
odbouratelné, poskytují masivní antibakteriální ochranu.  
Ideální čisticí doplněk při lepení montážním lepidlem STALOC MS Hybrid, 
také silikonů SOLIDO a STALOC nebo PU pěn. Čistí povrchy, nástroje 
a díky šetrnému složení také ruce. 
 
Výhody:
• rychlé, praktické a vysoce účinné čisticí ubrousky
• hrubý povrch pro ještě silnější čisticí účinek
• pro čištění rukou, nástrojů a povrchů
• k odstranění olejů, lepidel, barev, mastnoty a dalších nečistot
• ideální pro použití v dílně
• dermatologicky testováno
 
Efektivně odstraňuje:
• barvy, lepidla, silikonové a akrylátové tmely
• epoxidová plnidla
• PU stavební pěny, PUR lepidla
• olej, dehet, tuk
• inkoust a pernamentní značkovače

Upozornění: STALOC Heavy-Duty Wipes jsou hrubší než ubrousky 
STALOC Turbo Wipes.

HEAVY DUTY WIPES - ČISTICÍ UBROUSKY

Obj. č. Obsah KS Balení MJ Cena CZK

110 642 301 80 dóza KS N 349,00

 

349,- CZK

Vysoká pevnost lepeného spoje, výjimečná přilnavost, použitelné 
pro lepení většiny materiálů používaných při výrobě nábytku. 
Možnost používání na různých pracovištích i mimo výrobní linky 
bez nutnosti připojení na rozvod stlačeného vzduchu.  
Nevyžaduje zvláštní proškolení obsluhy ani složitou údržbu nebo 
čištění.
Lepidlo lze použít k lepení: laminátů HPL, MDF, HDF, dřevotřís-
kových desek, dřeva, dýhy, plsti, skla, hliníkových plechů, 
zvukové nebo tepelné izolace, podlahových krytin, korku a dalších 
materiálů.

KONTAKTNÍ LEPIDLO STA-PUT VE SPREJI

Obj. č. Barva Obsah ml Balení MJ Cena CZK

110 680 341 bílá 600 dóza KS N 239,00

 

239,- CZK
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CHEMICKO-TECHNICKÉ PRODUKTY

STALOC TransRapid je montážní jednosložkové, konstrukční, transpa-
rentní lepidlo, bez rozpouštědel na bázi polyuretanu. 

Výhody:
• vysoká odolnost proti vlhkosti (D4)
• velmi vysoká pevnost lepeného spoje a rychle vytvrzuje - ruční 

utažení cca 15-20 min.
• vyplní spáru a expanduje
• ideální na zpracování i na svislých plochách
• prvotřídní přilnavost na velkém množství podkladů

Upozornění: mimo jiné není vhodný pro aplikace na PE, PP, teflonové 
a bitumenové podklady. Není vhodný pro trvalý kontakt s vodou.
Kvůli velkým rozdílům mezi různými podklady by měly být dosažitelné 
hodnoty nejprve stanoveny zkouškou.
Teplota pro zpracování: min. +5 °C max. +35 °C.

PU MONTÁŽNÍ LEPIDLO TRANSRAPID

Obj. č. Barva Obsah ml Balení MJ Cena CZK

110 611 307 transparentní 310 kartuše KS N 114,00

Tepelná odolnost: -30 do +80 °C

114,- CZK

STALOC MultiTack je velmi silné, elastické a pevné montážní lepidlo pro 
vnitřní a venkovní použití.

Výhody:
• rychlá počáteční přilnavost a vysoká lepivost
• rozpouštědlo, isokyanát, ftalát, silikon a bez PVC
• dobrá odolnost proti UV a stárnutí
• teplotní odolnost od - 40 °C do + 90 °C
• neutrální a téměř bez emisí
• vhodné pro přírodní kámen
• vyplní spáry, popř. srovná nerovnosti
• netvoří bublinky a zvrásnění
• odolné vůdči bakteriím a houbám
• vhodné pro venkovní i vnitřní použití
• po vytvoření filmu na povrchu přetíratelné
• přetíratelné většinou nátěrových hmot

Vzhledem k velkým rozdílům mezi různými podklady je třeba vždy 
dosažitelnou přilnavost ověřit zkouškou.

• teplota zpracování: min. +5 °C max. +40 °C
• teplota podkladu: min. +5 °C max. +60 °C

POLYMEROVÉ MONTÁŽNÍ LEPIDLO MULTITACK

Obj. č. Barva Obsah g Balení MJ Cena CZK

110 680 285 bílá matná 440 kartuše KS N 125,00 125,- CZK

věděli jste že... společnost Schachermayer spolupracuje v rámci sortimentu
chemicko-technických výrobků s 88 dodavateli.

6 www.schachermayer.cz| 30LET akce Ceny jsou uvedeny bez DPH



CHEMICKO-TECHNICKÉ PRODUKTY

Prémiové lepidlo a těsnění pro pružně konstrukční spoje.

Výhody:
• pro vysoce pevné spoje v exteriéru a interiéru
• neobsahuje rozpouštědla, izokyanát a PVC
• velmi dobrá odolnost vůči UV záření a stárnutí
• dobrá odolnost vůči slané vodě, plísním, houbám, chlóru atd.
• trvale pružné v teplotním rozsahu - 40 °C až +100 °C
• neutrální, bez zápachu a rychle tvrdnoucí
• lze přetírat / nebobtná
• na bázi silanem modifikovaných polymerů (SMP / MS polymer)
Nevytvrdnuté zbytky lepidla je možné odstranit pomocí STALOC 
Turbo Wipes obj. č. 110 642 300.

Upozornění:
není vhodné pro aplikace kde na produkt působí stojatá voda.

Vytvrzení po 24 hod.
pro černou / šedou / bílou / hnědou: 3mm

LEPIDLO A TMEL MS-HYBRID

Obj. č. Barva Obsah ml Balení Doba vytvoření filmu min MJ Cena CZK

110 611 401 bílá 290 kartuše 10 - 15 KS N 129,00

110 611 403 černá 290 kartuše 10 - 15 KS N 139,00
od 129,- CZK

Hybridní lepidlo pro lepení široké škály materiálů s kompenzací 
napětí s okamžitou vysokou počáteční přilnavostí.

Toto elastické, stabilní jednosložkové lepidlo na bázi hybridního 
polymeru je zvláště vhodné pro lepení nejrůznějších materiálů 
ve stavebnictví, řemesle a průmyslu s kompenzací napětí. Díky velmi 
vysoké počáteční pevnosti se ideálně hodí pro horizontální i vertikální 
lepení materiálů bez dodatečné fixace, např. ze dřeva a materiálů 
na bázi dřeva, kovů, skla, minerálních stavebních materiálů, přírodního 
kamene, sendvičových prvků, plastů atd.

Výhody:
• vysoká počáteční přilnavost
• rychlé tvrdnutí
• dlouhodobě elastický
• snadná extrudovatelnost
• přilnavost k mnoha podkladům
• přetíratelný
• bez rozpouštědel, isokyanátu a silikonu
• teplotní odolnost od -40 °C do +90 °C
• pro vnitřní i venkovní použití
• velmi dobrá odolnost proti světlu, povětrnostním vlivům a stárnutí
• vysoká mechanická pevnost

ILLBRUCK LEPIDLO S VYSOKOU POČÁTEČNÍ PEVNOSTÍ PLUS SP350

Obj. č. Barva Obsah ml Balení MJ Cena CZK

110 611 437 bílá 310 kartuše KS N 139,00 139,- CZK
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CHEMICKO-TECHNICKÉ PRODUKTY

STALOC neutrální silikon je vysoce kvalitní, 1složkový tmel, který 
při pokojové teplotě vulkanizuje na silikonovou pryž.
Zůstává elastický, a proto odolá dynamickému zatížení, jako jsou 
nárazy a vibrace. Tmel má také vysokou odolnost proti povětrnostním 
vlivům a UV záření.

Výhody:
• neutrální síťovaný silikonový tmel
• vysoká tepelná odolnost od -20 °C do +160 °C
• zůstává elastický
• vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům
• vysoká odolnost vůči UV záření
• zvláště vysoká objemová stabilita při vytvrzování
• velmi snadné pro vyhlazování
• snadno zpracovatelný
• univerzálně použitelný

Oblast použití: tmelení, opravy, spojovací spáry.

Upozornění: silikony nelze přetírat.

NEUTRÁLNÍ SILIKON

Obj. č. Barva Obsah ml MJ Cena CZK

110 601 182 transparentní 300 KS N 95,00

110 601 208 bílá 300 KS N 95,00

110 601 209 manhattan 300 KS N 95,00

110 601 211 černá 300 KS N 105,00

110 601 216 antracit 300 KS N 109,00

Balení: kartuše

Speciální lepidlo ideální pro rychlé spojování nábytkářských hran PVC, 
ABS, HPL, nábytkových desek, potahových materiálů, pryže, korku, 
většiny kovů, plastových vložek.
Vyznačuje se vysokým obsahem pevných částic, rychlou a pevnou 
vazbou. Má dobrou odolnost proti vysokým teplotám.

• výjimečně silné a husté
• pro všechny typy nábytkových hran
• vysoce účinný - vydatnost: až 50m nábytkářské hrany 

(šířky 22mm)
• nastavitelná tryska pro úzký paprsek lepidla
• připraveno k lepení do 2 minut od nanesení, 

otevřená doba 1 hodina
• není vhodné pro lepené měkčeného PVC (např. lino, vynil) 

a PVC potažených textilií

KONTAKTNÍ LEPIDLO SPRAY-KON FINISH

Obj. č. Obsah ml Barva Tepelná odolnost °C MJ Cena CZK

110 680 265 600 bílá 90 KS N 239,00 239,- CZK

od 95,- CZK
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CHEMICKO-TECHNICKÉ PRODUKTY

Příslušenství pro aplikační pistole pro snadné nanášení 
tmelu z salámových balení.
Upozornění: pro aplikační pistole s průměrem 50 mm.

SILIKONOVÉ NÁHRADNÍ ŠPIČKY

Obj. č. Délka mm Použití MJ Cena CZK

110 665 103  nastavitelná úhlová trys-
ka pro kartuše 310 ml

KS N 35,00

110 665 104 105 kartuše 150/310 ml KS N 15,00

110 665 107 105 kartuše 150/310 ml KS N 9,00

 

od 9,- CZK

110 665 103 110 665 107110 665 104

Zajišťuje jemné, úzké spáry a dokonalý vzhled. 
Umožňuje snadnou manipulaci a čisté prsty.

FUGENFUX

Obj. č. Barva Materiál Obsah KS Použití MJ Cena CZK

101 192 543 žlutá plast 2 zkosení 4,3 / 5,3 mm KS N 179,00

 

179,- CZK

Užitečný prostředek při povrchovém upravování a vyhlazování.

Výhody:
• šetrný k pokožce (pH-neutrální)
• slabý zápach
• i pro přírodní kámen (dodržujte pokyny výrobce)
• nezmění lesk
• vodou ředitelný / poměr míchání 1:30

Upozornění:
dávkování v poměru 1:30 (1 díl AA300 na 30 dílů vody). Připravený roztok 
nanášejte úsporně rozprašovačem na povrch tmelu a poté tmel vytva-
rujte/vystěrkujte pomocí vhodné špachtle. Nenanášejte naředěný AA300 
na povrch tmelů a okolní plochy pomocí štětce. Při nanášení roztoku 
AA300 na přírodní kámen, zejména na mramor a žulu, může docházet 
k znečistění okrajových zón kamene některou z chemikálií obsažených 
v AA300. Proto proveďte nejdříve vlastní testy. Neředěný koncentrát není 
vhodný pro stěrkování tmelů!

VYHLAZOVACÍ PROSTŘEDEK KONCENTRÁT AA300

Obj. č. Provedení Balení Obsah ml MJ Cena CZK

110 642 130 ředění koncentrátu 1:30 láhev 1000 KS N 131,00

 

131,- CZK
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CHEMICKO-TECHNICKÉ PRODUKTY

Dvojkomponentní vinylesterová pryskyřice bez styrenu. 
Je speciálně vyvinuta pro kotvení s vysokou únosností 
závitových tyčí, svorníků a betonářských výztuží. Kotvení 
je vhodné do betonu a dalších běžných stavebních 
materiálů.

• odolný vůči mechanickému namáhání a oděru
• vytváří elastický lepený spoj
• UV a povětrnosti odolný - nežloutne
• bez zápachu při zpracování
• zdravotně nezávadný a ekologický

ILLBRUCK CHEMICKÁ KOTVA OT 130

Obj. č. Obsah ml Balení MJ Cena CZK

110 680 062 300 kartuše KS N 189,00

ILLBRUCK MÍSÍCÍ ŠPIČKA KE KOTVĚ OT130

Obj. č. Barva Materiál MJ Cena CZK

110 680 014 bílá plast KS N 19,00
19,- CZK

Tepelná odolnost do 80 °C.

KRYCÍ PÁSKA RED CORE IND TEPELNĚ ODOLNÁ DO 80 °C

Obj. č. Tloušťka pásky mm Šířka pásku mm Délka pásku m MJ Cena CZK

110 630 010 0,125 19 50 KS N 29,00

110 630 011 0,125 25 50 KS N 35,00

110 630 012 0,125 30 50 KS N 45,00

110 630 013 0,125 38 50 KS N 59,00

110 630 014 0,125 50 50 KS N 79,00

Barva: béžová
Materiál: krepový papír
Lepidlo: kaučuk
Tepelná odolnost: do +80 °C

od 29,- CZK

189,- CZK

10 www.schachermayer.cz| 30LET akce Ceny jsou uvedeny bez DPH



CHEMICKO-TECHNICKÉ PRODUKTY

Díky svým materiálovým vlastnostem zajišťuje PVC balicí páska 
tesa 4120 kvalitní zalepení. Používá se jako univerzální uzávěr pro 
všechny druhy středně těžkých obalů do cca 30 kg, vhodná je 
pro skladování i expedici. PVC balicí páska tesa přilne k různým 
povrchům, jako je karton, plast nebo dřevo.

Výhody produktu: 
• vyrobeno z osvědčené PVC fólie
• velmi dobrá přilnavost k různým povrchům
• rovnoměrné a tiché odvíjení je ideální pro pohodlnou práci
• tepelně odolná (krátkodobě) do cca +70 °C
• mrazuvzdorná (pouze po zpracování při pokojové teplotě) 

do cca -20 °C
• tloušťka fólie: 32 μ, celková tloušťka: 49 μ

UNIVERZÁLNÍ PVC BALICÍ PÁSKA 4120

Obj. č. Šířka pásku 

mm

Barva Protahování 

při přetržení %

Trhací síla 

N/cm

MJ Cena CZK

110 637 700 38 transparentní 75 46 KS N 65,00

110 637 701 50 hnědá 75 46 KS N 79,00

Tloušťka pásky: 0.049 mm
Délka pásku: 66 m
Lepidlo: přírodní kaučuk

od 65,- CZK

Vyřeší váš problém pro téměř každou aplikaci.

Oboustranná lepicí páska 3M™ s polyesterovým nosičem GPT-020F je 
průhledná a má tloušťku 190 μm.

Výhody: 
• ochranná fólie snižuje množství nečistot a umožňuje  

automatizovat zpracování
• velmi dobrá odolnost vůči UV záření
• odolnost proti vysoké teplotě a vlhkosti
• velmi dobrá pevnost ve smyku i při zvýšených teplotách
• dobrá odolnost odlupování na různých površích
• velmi vysoká okamžitá přilnavost a dobrá průhlednost
• PET nosič usnadňuje manipulaci a zpracování

Vhodná pro: 
mnoho povrchů s vysokou a nízkou energií, jako jsou kovy nebo plasty, 
jako: nerezová ocel, PE, ABS, akryl, PP, polykarbonát, hliník a sklo.

OBOUSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA VHB GPT-02F

Obj. č. Tloušťka pásky mm Šířka pásku mm Délka pásku m MJ Cena CZK

110 631 015 0,202 12 50 KS N 169,00

Barva: transparentní
Tepelná odolnost: do +90 °C (krátkodobě +190 °C)

169,- CZK

věděli jste že... na našem webkatalogu můžete nejen vyhledávat, ale také 
filtrovat. Například v produktové skupině chemicko-technických výrobků  
můžete filtrovat podle dvanácti základních parametrů. 
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PRAHA ZÁPAD - HOSTIVICE

Průmyslová 1369

T. +420 244 001 315 stavba-kov-sklo
T. +420 244 001 316 interiérové vybavení

BRNO 

Heršpická 1013/11 D

T. +420 543 420 609

OPAVA 

telefonní prodej

T. +420 553 623 849

CALL CENTRUM     E. info@schachermayer.cz   |   www.schachermayer.cz   

Samolepicí, k opakovanému použití.

Aplikace pro upevnění:
obrazy, obrázky, obložení, rámečky atd. 
nosnost: testováno na pevném povrchu 
cca. 2,1 N/cm².

Stranu s chlupem a háčkovou stranu 
je nutné objednat samostatně.

25% příplatek za krácení na míru!

3M PÁSEK SUCHÉHO ZIPU SJ - 3526/3527

Obj. č. Šířka pásku mm Délka pásku m Barva Typ MJ Cena CZK

110 636 000 25,4 45,7 černá suchý zip - 
háčková strana

KS N 99,00

110 636 005 25,4 45,7 černá suchý zip - 
strana s chlupem

KS N 99,00

Typ:  suchý zip - strana s chlupem

99,- CZK

• univerzálně použitelné pro schodiště, vstupní prostory, 
příčky žebříků...

• jednoduše zakraťte na požadovanou velikost a nalepte 
na očištěný povrch

• není vhodné do vlhkých prostor
• délka: 5 m

PROTISKLUZOVÁ PÁSKA NA SCHODY

Obj. č. Šířka pásku mm Délka pásku m Barva MJ Cena CZK

110 630 007 25 5 černá KS N 79,00 79,- CZK

cena za 1 m


